Toezeggingen uit de beeldvormende raad van 12 september van voor de
raadsvergadering van 26 september 2013
Voorstel
Fonds Bovenwijks

Toezegging

Ter inzage komt de onderbouwing
van de keuze van het college om het
tekort te betrekken bij de begroting
2014-2017 en wat het zou inhouden
als de keuze is om het tekort versneld
af te schrijven.
Actualisatie
Het college maakt met 2
bouwgrondexploitaties
scenario’s duidelijk wat de
consequenties van het
collegevoorstel voor het
noordelijk deel van het A18Bedrijvenpark en wat de
gevolgen zijn van versnel
afboeken van dat noordelijk
deel
Het college geeft inzicht in de
afwegingen om anders om te
gaan met fase 2 van het A18
Bedrijvenpark.
Het college geeft inzicht in de
toename van de plankomsten
van het A18 Bedrijvenpark
Jaarrekening 2012 en
De vraag of de afschrijvingskosten
budgetovereenkomst
voor materialen en installaties is
NV Amphion
meegenomen in het bedrag voor de
risicoreserve, beantwoordt de
wethouder voor de raadsvergadering.
Jaarrekening stichting De wethouder geeft voor de
IJsselgraaf
raadsbehandeling inzicht in het
verschil tussen de lagere begroting en
het gestegen eigen vermogen en
overschot op de lopende rekening.
Basistarieven hulp bij
De wethouder legt de
het huishouden
gemiddelde tarieven in de
regio ter inzage.
De brief van Sensire over de
basistarieven legt hij ook ter
inzage.
Stedenbouwkundig
De wethouder informeert de raad
plan Iseldoks, fase 2
over de plek van het houtkraantje
(hijsinstallatie aan de Oude IJssel)
binnen het plan en op welke wijze de
subsidie voor restauratie is of wordt
besteed.

Pfhouder +
ambtenaar
Kroon
Merijn de
Vries

Stand van zaken

Kroon
Harry
Brouwer

18-9: 2 notities ontvangen
ter afdoening van de
toezeggingen.
afgehandeld

Van der Meijs
Pattijn

18-9: memo wethouder
ontvangen.
afgehandeld

Van der Meijs
Bakirhan

19 september: antwoorden
ontvangen.
afgehandeld

Wilschut
Van Beek

Drenth
Beijer

18-9: memo wethouder
ontvangen.
afgehandeld

16-09 ontvangen.
Afgehandeld.
13-9 ontvangen.
Afgehandeld.
19-09 antwoord ligt ter
inzage. Afgehandeld.

